
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Respeito o meio ambiente

Não jogue no lixo as 
embalagens e o equipamento. 
Em caso de não utilização, 
devolva-os à GVT para a 
reciclagem ou o descarte 
apropriado.

 

Apenas siga as instruções abaixo.

Guia de Instalação Rápido 
do Power BoxO Power Box homologado pela GVT já está configurado para acessar à Internet da 

GVT e não requer o CD de instalação.

Figura 1: Verifique o Conteúdo da caixa:

  (A) - Power Box
  (B) - Fonte de Alimentação
  (C) - Cabo DSL (Cinza)
  (D) - Cabo Ethernet (Amarelo ou Azul)
  (E) - Guia de Instalação Rápida
  (F) - Dois Micro filtros
  

Figura 2: Leia atentamente as informações importantes no verso deste manual.

Figura 3: Insira uma das extremidades RJ11 do Cabo DSL (Cinza) na porta DSL 
(Cinza) de seu Power Box.

Figura 4: Insira a outra extremidade RJ11 do Cabo DSL (Cinza) na tomada de sua 
linha telefônica.

Figura 5: Insira uma das extremidades RJ45 do cabo Ethernet (Amarelo ou Azul) na 
porta LAN (Amarelo ou Azul) do seu Power Box. Insira a outra 
extremidade RJ45 do Cabo Ethernet na porta RJ45 Ethernet da placa de 
rede do seu computador.

Figura 6: Conecte a fonte de alimentação ao Power Box e em seguida ligue a fonte 
na tomada.

Figura 7: O Power Box homologado pela GVT já está configurado para acessar à 
Internet da GVT e não requer o CD de instalação.

Figura 8: Para falar ao telefone e acessar a Internet ao mesmo tempo, cada um dos 
aparelhos telefonicos de sua casa ou escritório devem estar conectados a 
um micro filtro.

Figura 9: Para uma configuração avançada do modem, você deverá digitar no seu 
navegador http://192.168.25.1 e utilizar os dados conforme figura 9.

ATENÇÃO:
Caso o seu plano possua o serviço WI-FI 
habilitado, utilize a senha que está na 
etiqueta colada na parte superior do seu 
modem.
Caso possua serviço de TV,  evite 
desligar o equipamento.

Algumas recomendações para se evitar:

1. Não danificar, adulterar ou violar 
tecnicamente o equipamento.

2. Não realizar atualizações de software 
interno por um profissional não 
autorizado pela GVT.

3. Não rasurar, adulterar ou rasgar o 
número de série, deixando-o ilegível.

4. O equipamento não deve ser 
utilizado ou armazenado em áreas 
externas para protegê-lo contra 
raios, chuva e etc....

5. Não deixar próximo a fontes de calor 
como aquecedores, velas, lâmpadas 
ou outras.

6. Não é aconselhável o uso de um cabo 
de extensão para a fonte de 
alimentação.

7. O equipamento é de propriedade da 
GVT e o mesmo é cedido em 
comodato, portanto qualquer 
violação ou dano acarretará multa 
conforme contrato.

Equipamento Homologado pela ANATEL.

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
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Para informações sobre instalação:
ligue para gvt através do telefone 10325
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Micro filtro

Micro filtro

Adaptador disponível no KIT

Ponto telefônico onde está instalado o computador sem aparelho telefônico e micro filtro.  
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Ponto telefônico com aparelho telefônico e computador conectados simultaneamente no 
mesmo ponto com a necessidade de micro filtro.

Ponto telefônico onde está instalado o computador sem aparelho telefônico e sem a 
necessidade de micro filtro.  

Ponto telefônico com aparelho telefônico e computador conectados simultaneamente no 
mesmo ponto  com a necessidade de micro filtro.

Ponto telefônico onde está(ão) instalado(s) somente o(s) telefone(s).Ponto telefônico onde está(ão) instalado(s) somente o(s) telefone(s) para que a linha e a 
banda larga funcione corretamente.

Importante: Esta conexão deverá ser utilizada para todos os demais 
pontos onde existam aparelhos telefônicos na casa (coloque um 
micro filtro para que a linha funcione corretamente). Caso haja 
algum ponto telefônico padrão brasileiro, utilize o procedimento 
descrito na identificação padrão TELEBRÁS. Use micro filtros em todos os telefones 

para que a linha funcione corretamente.

Para você que tem tomada padrão AMERICANO

Identificando sua Instalação

Para você que tem tomada padrão TELEBRÁS 

Identificando sua Instalação
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Respeito o meio ambiente

Não jogue no lixo as 
embalagens e o equipamento. 
Em caso de não utilização, 
devolva-os à GVT para a 
reciclagem ou o descarte 
apropriado.

ATENÇÃO:
Caso o seu plano possua o serviço WI-FI 
habilitado, utilize a senha que está na 
etiqueta colada na parte superior do seu 
modem.
Caso possua serviço de TV,  evite 
desligar o equipamento.

Algumas recomendações para se evitar:

1. Não danificar, adulterar, violar 
tecnicamente o equipamento através 
de atualizações de software interno 
por um profissional não autorizado 
pela GVT.

2. Não rasurar, adulterar ou rasgar o 
número de série, deixando-o ilegível.

3. O equipamento não deve ser 
utilizado ou armazenado em áreas 
externas para protegê-lo contra 
raios, chuva e etc. 

4. Não deixar próximo a fontes de calor 
como aquecedores, velas, lâmpadas, 
ou outras fontes de calor.

5. Não é aconselhável o uso de um cabo 
de extensão para a fonte de 
alimentação.

6. O equipamento é de propriedade da 
GVT e o mesmo é cedido em 
comodato, portanto qualquer 
violação ou dano acarretará multa 
conforme contrato.

Equipamento Homologado pela ANATEL.

Para informações sobre instalação:
ligue para gvt através do telefone 10325Guia de Instalação Rápido 
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Usuário: admin
Senha: gvt12345

ATENÇÃO
Para configuração avançada

do modem, use os seguintes dados.
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